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Opleidingsmateriaal
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Surf naar de website; 
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Heb je na de opleiding nog vragen? 
• Q&A café van 15u tot 16u

Voor beleidsvragen, email naar VLOT@vlaanderen.be

Technische problemen?
• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Locaties met opvangplaatsen 
registreren via het platform
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Locaties toevoegen via het platform
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Klik op ‘Volgende’ om locaties met 
opvangplaatsen te registreren. 
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Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 1 Opvangplaats 2

Locatie B 

Opvangplaats 1

De entiteit die aanbiedt

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en), met het 
aantal slaapplekken



Registratie voor bestaande organisatie: ja of nee? 
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Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
organisaties (die uzelf eerder heeft geregistreerd).

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe
organisatie opgeven (zie hieronder)



Nieuwe organisatie aanmaken
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Eens u een organisatie heeft aangemaakt, 
kan u deze de volgende keer opnieuw kiezen 
in de lijst van bestaande organisaties.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Vul het KBO-nummer van uw onderneming 
in indien van toepassing.

Vul de adresgegevens van de 
organisatie in.

Klik op Volgende.
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Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 1 Opvangplaats 2

Locatie B 

Opvangplaats 1

De entiteit die aanbiedt

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en), met het 
aantal slaapplekken



Locatie-verantwoordelijke contactgegevens invullen
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Vul hier de contactgegevens in van de 
verantwoordelijke van de locatie. 
Alle velden zijn verplicht in te vullen. 

Klik op Volgende, na u een 
contactpersoon heeft 
geselecteerd of indien u 
een nieuw contactpersoon 
heeft aangemaakt.

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
contactpersonen gelinkt aan de gekozen bestaande
organisatie.

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe
contactpersoon opgeven (zie hieronder)

U kan enkel uit een bestaande
contactpersoon kiezen, als u eerder
een bestaande organisatie heeft
gekozen.
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Locatie registeren

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
locaties gelinkt aan de gekozen bestaande organisatie.

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe locatie
invullen (meer info op volgende slides).

U kan enkel uit een bestaande locatie
kiezen, als u eerder een bestaande
organisatie heeft gekozen.
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Locatiegegevens invullen (1/3)

Vul hier de adresgegevens in van de 
locatie.

“Huidige 
functie” wordt 
in de volgende 
(2/3) slide 
uitgelegd.

“Eigendoms-
situatie” wordt 
in volgende 
(3/3) slide 
uitgelegd.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Klik op Volgende, na u een 
locatie heeft geselecteerd 
of indien u een nieuwe 
locatie heeft aangemaakt.

Vul hier de gegevens in van de nieuwe
locatie die u wilt registeren.
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Locatiegegevens invullen – “Huidige functie” (2/3)

“Ingericht als woning” = bijvoorbeeld een huis.
“Ingericht als gedeelde wooneenheden” = bijvoorbeeld hotels, vakantieparken, 
woonzorgcentra, enz.
“Niet ingericht als wooneenheid” = bijvoorbeeld sporthallen, bedrijfspanden, enz.
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Locatiegegevens invullen – “Eigendomssituatie” (3/3)

Betreft het een private of publieke 
eigendom?

Zijn er in het verleden subsidies geweest voor deze 
locatie?
Is de locatie bereikbaar met openbaar vervoer?
Is de locatie geschikt voor minder mobiele mensen?
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Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 1 Opvangplaats 2

Locatie B 

Opvangplaats 1

De entiteit die aanbiedt

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en), met het 
aantal slaapplekken



Opvangplaats registreren 
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U krijgt achteraf, bij de 
overzichtspagina van de 
opvangplaats, het maximaal aantal 
bewoners te zien. Dit is het 
product van       en       = “Aantal 
van dit type” (     ) X “Aantal 
slaapplaatsen” (     ) “.

!!       = gaat over 1 type. 

Als u meerdere 
opvangplaatsen hebt 
en zij zijn identiek 
hetzelfde en behoren 
tot de huidige locatie, 
dan hoeft u deze niet 
allemaal individueel in 
te geven, maar dan 
kan u hier het aantal 
ingeven

Vul hier de informatie in over 
opvangplaats(en) binnen de 
locatie.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Informatie betreffend 1 type 
van de opvangplaats. Vul 
zoveel mogelijk informatie in.



Meerdere opvangplaatsen aanbieden
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Selecteer “Ja” ➔ U wordt doorverwezen naar vraag       

Selecteer “Nee”➔ U wordt naar de startpagina doorverwezen. 

Selecteer “Ja” ➔ indien u nog een opvangplaats voor diezelfde locatie en zelfde organisatie wilt 

toevoegen. (Vb.: Een opvangplaats met een andere beschikbaarheid of andere eigenschappen). ➔

Vul de gegevens van de nieuwe opvangplaats in.

Selecteer “Nee”➔ U wordt doorverwezen naar vraag  

Selecteer “Ja” ➔ U wordt doorverwezen naar het scherm om een contactpersoon van de locatie 

te registreren. U registreert nu onder dezelfde organisatie.

Selecteer “Nee”➔ U wordt doorverwezen naar het scherm om een organisatie te selecteren of 

aan te maken.



Locaties en Opvangplaatsen 
bewerken

Voettekst 17



Locaties en Opvangplaatsen bewerken
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Als u een fout hebt gemaakt kan u dit wijzigen 
door op de detailpagina van de locatie of 
opvangplaats rechtsboven op bewerken te 
klikken of door op het potloodje te klikken 
naast het veld dat u wilt bewerken. Vergeet na 
de wijziging  niet op te slaan.



Locaties en Opvangplaatsen bewerken
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U kan bijna alle gegevens wijzigen. Bv: naam 
van de locatie, organisatie, verantwoordelijke 
contactpersoon, etc….

Vergeet niet op opslaan te klikken



Danku! 
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